
ДЕН ПЪРВИ -

“ОПОЗНАВАНЕТО”



Ето ги и нашите трима герои - две дами – Русата и Черната, и 

един джентълмен в бяло),….. и техните водачи,….. и нашия 

пункт,….. и нашите зрители … 
Интересно е за всеки един от тях … Всичко 

тук е ново за нашите три безстопанствени 

кучета. 

Били са на улицата, били са в приют, но на 
изложба, сред такива уникални породисти 
екземпляри – едва ли…



Ааа, ето го и първият ни фен! И най-

големият, и най-безстрашният …
Кое да си избера … това ли…

… или това може би … я го обърни 

да му видя опашката ..



Огледът продължава …
… я на този екземпляр  да му 
проверя зъбките … … искам ги и тритееее!



През следващите 

няколко часа не 

можем да се оплачем 

от внимание ….

Всеки от тримата 

ни герои получи 

завидна доза 

прегръдки.



Следващата сцена на чисто детско 

любопитство, опознаване и скъсяване на 

дистанцията, беше истински трогателна …









Раздавахме и брошури с полезна 

информация. Ето някои от нашите СЪВЕТИ, 

включени в тях : 

 Никога не удряйте животно!

 Проявявайте търпение към домашното животно!

 Домашният любимец не е играчка, той е отговорност, той е 
любов!

 Регистрирай домашното си куче в общината!

 Не изхвърляйте животно на улицата! 

 Не обучавайте кучето в агресия срещу хора и други животни!

 Одомашни бездомно куче!

 Посети приюта за безстопанствени животни. Стани техен 
благодетел!



И ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ЗАЩО СМЕ ТУК … ДА 

ВИ ГИ ПОКАЖЕМ РАЗБИРА СЕ НАШИТЕ 

ГЕРОИ …
Не се шегувахме за дефилето. Ето, 

съвсем по правилата го направихме.

Хареса й сцената на нашата Черна 

дама … опита се да поостане още 

малко.



Резултатите не закъсняха.
Наблюдавахме как една мила млада 

двойка беззвучно, и някак си 

тайнствено, и почти неземно, 

разговаряха с всяко едно от нашите 

бездомни кучета.

Гледаха се… 



Питаха се… Казаха си нещо… нещо важно!



Това ли да бъде … Да, нека е това!



Не са ли чудесни?! Нашите 

одомашнители и техния нов любимец …



Като истинска приказка с щастлив 

край…
А ние, като порастнали вече деца се питаме как ли 

продължава приказката. 

Ами как … ден втори за нашите герои започна с 
надлежното оформяне паспорта на одомашненото куче, 
внимателно отстраняване на  жълтата ушна марка, 
поставяне на микрочип.

В това време новите стопани се снабдиха с всичко 
необходимо за удобствата и комфорта на домашния си 
любимец.

Сега очакваме разказ в картинки и от новия дом на 
нашата героиня.



Не искате ли да изживеете и вие една такава 
приказка!

Вземете си куче от приюта! Дарете му обич и 
внимание!

То ще ви отговори с  неподправената си любов!

END…

HAPPY END




